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3. 

U S N E S E N Í 

z  jednání Zastupitelstva Města Mnichovo Hradiště  
konaného dne 24.06.2020 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

45. zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Václav Haas a Jaroslav Trpkoš 
       Záznam o hlasování:  pro - 14   proti - 0   zdrželi se - 2 

46. jmenovalo ověřovatele zápisu ve složení:  Pavel Břicháček a Dana Lamačová 
       Záznam o hlasování:  pro – 14   proti - 0   zdrželi se - 2 

47. schvaluje program dnešního jednání. 
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 0 

48. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období od 06.05.2020 do 
24.06.2020. 

       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 0 

49. bere na vědomí zprávy z Kontrolního výboru a Finančního výboru. 
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 0 

50. schvaluje prodej části pozemku p. č. 748/1 o výměře cca 15 m2 ostatní plocha – ostatní 
komunikace v katastrálním území Podolí u Mnichova Hradiště dle oplocení H. V. a T. V. 
za cenu 300 Kč/m2. Uzavřením kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města.  

       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 0 

51. neschvaluje prodej pozemku p. č. 824/2 o výměře 43 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště V. V. 
       Záznam o hlasování:  pro - 14   proti - 0   zdrželi se - 4 

52. schvaluje směnu pozemku p. č. 824/2 o výměře 43 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště – vlast-
nictví města za pozemek p. č. 2358/13 o výměře 3 m2 ostatní plocha – silnice, část po-
zemku p. č. 2402/2 o výměře cca 28 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace dle skuteč-
ného zaměření pozemku, na němž se nachází chodník ve vlastnictví města (ulice Na 
Stupních), a pozemků p. č. 2368/31 o výměře 13 m2 orná půda (pozemek pod protipo-
vodňovou hrází), p. č. 2368/32 o výměře 8 m2 orná půda (pozemek pod protipovodňovou 
hrází), p. č. 2368/33 o výměře 1 m2 orná půda (pozemek pod protipovodňovou hrází), p. 
č. 2368/34 o výměře 20 m2 orná (pozemek pod protipovodňovou hrází), p. č. 2368/25 o 
výměře 1 m2 travní porost (pozemek pod protipovodňovou hrází) vše v k. ú. Mnichovo 
Hradiště s Římskokatolickou farností – děkanství Mnichovo Hradiště, IČ 427 17 159, 1. 
máje 232, 295 01 Mnichovo Hradiště. Uzavřením směnné smlouvy pověřuje starostu a 
místostarostu města.  

       Záznam o hlasování:  pro - 15   proti - 0   zdrželi se - 3 

53. schvaluje odkup pozemku p. č. 2700/28 o výměře 826 m2 ostatní plocha - dráha v k. ú. 
Mnichovo Hradiště od společnosti České dráhy, a. s., IČ 70994226, se sídlem nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha - Nové Města do majetku města za kupní cenu v 
celkové hodnotě 222.000 Kč.  

       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 0 

54. schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 2349 ostatní plocha - silnice v k. ú. 
Mnichovo Hradiště ve vlastnictví Středočeského kraje, IČ 70891095, se sídlem Zborov-
ská 81/11, 150 00 Praha - Smíchov do majetku města Mnichovo Hradiště, dle situačního 
snímku záboru ke stavební akci "Chodník v ulici V Lípách".   

       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se – 0 
 
 



101.2.1→A 10                                                      ČJ: MH-KVÚ/9658/2020 

                                                      JID: 22610/20/MH 
 

Strana 2 (celkem 2) 

55. schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 904/6 o výměře 479 m2 ostatní plocha - 
ostatní komunikace a p. č. 904/7 o výměře 596 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace v 
k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště ve vlastnictví Středočeského kraje, IČ 708 91 095, se 
sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, do vlastnictví města Mnichovo Hradiště, IČ 00 
238 309, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště, v rámci stavební 
akce "Chodník ulice Lhotická, Veselá - Mnichovo Hradiště". 

       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 0 

56. schvaluje odkup pozemku p. č. 663/20 o výměře 7m2 ostatní plocha - ostatní komunikace 
v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště od L. B. za cenu 200 Kč/m2. Uzavřením kupní smlouvy 
pověřuje starostu a místostarostu města.  

       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 0 

57. nesouhlasí s výstavbou protihlukové stěny dle návrhu společnosti  Kofola, a. s., Za Dra-
hou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, na pozemku p. č. 2625/1 v k. ú. Mni-
chovo Hradiště ve vlastnictví města.  

       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 0   zdrželi se - 3 

58. ukládá odboru IKH svolat jednání za účasti zástupců vedení města, Krajské hygienické 
stanice Středočeského kraje, občanů bydlících v čp. 83, 84 a společnosti Kofola, závod 
Mnichovo Hradiště, s cílem dosažení dohody na řešení protihlukových opatření u staveb 
sloužících k bydlení v blízkosti závodu. 

       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 0 

59. bere na vědomí informace podané zástupci společnosti Kofola, a. s., Za Drahou 165/1, 
Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, o záměru rozšíření závodu v Mnichově Hradišti. 

       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 0 

60. schvaluje Změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření 3/2020 dle tabulek č. 1 až 4 přílohy. 
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 2 

61. projednalo návrh Závěrečného účtu města Mnichovo Hradiště za rok 2019 (včetně Zprá-
vy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019) a schvaluje celoroční hos-
podaření města za rok 2019 bez výhrad.   

       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 0 

62. schvaluje účetní závěrku města Mnichovo Hradiště za rok 2019 včetně hospodářského 
výsledku běžného účetního období: zisk v hlavní činnosti 46.075.123,31 Kč, zisk 
v hospodářské činnosti 1.579.188,88 Kč. Hospodářský výsledek bude převeden na účet 
„432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období". 

       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 0 

63. schvaluje zařazení území města do územní působnosti Obecně prospěšné společnosti 
pro Český ráj - Místní akční skupiny (MAS) Český ráj a Střední Pojizeří na období 2021 – 
2027. 

       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 0 

64. vydává Obecně závaznou vyhlášku města Mnichovo Hradiště č. 1/2020 o zákazu kon-
zumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v předloženém znění. 

       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 1   zdrželi se - 2 

65. bere na vědomí stížnost občanů Dneboha doručenou 29.05.2020 a ukládá odboru IKH 
zařadit prostředky na rekonstrukci místní komunikace č. M1 ve Dnebohu do návrhu roz-
počtu města pro rok 2021. 

       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 0 

 

 

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                           Ing. Jan Mareš    
       starosta města                                  místostarosta 


